
 

 

Lagledermøte i Oppland 
orienteringskrets 20. april 2016 

12 representanter fra 7 klubber møtte 

Referatsaker: 

✓ Løypeleggerkurset som kretsen arrangerte 12. og 19. april hadde sju deltakere 

(nok for et kurs, men kunne gjerne hatt flere deltakere) og er nå ferdig. Fornøyde 

deltakere! 

 

✓ Styret var på Vinstra forrige onsdag og traff 10 o-løpsentusiaster fra Tormod sk.l., 

Ringebu/Fåvang sk.kl. og Heidal il. 

 

Sakliste: 

1. Digitalt kartarkiv 

Jon Vegard tok opp denne saken på lagledermøtet i høst, og den ble også 

diskutert på NOFs ting i mars. Kartarkivet kan la seg gjøre, men noen (sentralt i 

NOF?) må bestemme hvordan det skal gjøres.   

2. Referat fra tinget 

Jon Vegard hadde et lite referat. Det var ingen store og dramatiske saker oppe til 

behandling. 

3. Rekrutteringstips 

Det viktigste er å arbeide hardt og systematisk. På  aktivitetsbanken.no ligger 

det mange fine øvelser! 

4. O-trolleir   

Hadeland o-lag arrangerer o-trolleir 27.-28. aug. Hold av datoene! 

5. Verdens o-dag 11. mai 

Vi håper på stor aktivitet. Registrer alle deltakere på 

http://worldorienteeringday.com 

6. Terminlista 



 

 

KM mellomdistanse arrangeres på Elverum 4. juni, KM sprint er ennå ikke 

fastsatt, KM lang og stafett blir 3.-4. sept på Astridbekken med Rudsbygd som 

arrangør. 

7. Mjøs-o-nytt 

 RingAlm-cupen: 

27. april – Fartsetappen, Vang OL 

25. mai – Sprintetappen, Lillehammer OK 

1. juni – Paretappen, Snertingdal IF Orientering 

24. august – Fellesstartetappen, OL Vallset/Stange 

17. september – Finalen, Gjø-Vard OL 

 Unionsmatchen 28.-29. mai - 12 løpere fra Oppland er tatt ut! 

 Tanker om et kretslag og flere samlinger fra 2017 

 

8. Evt.  

- Idrettsregistreringa, frist ut april 

- Hovedløpssamling 10.- 12.  juni, sannsynligvis på Camp Stokke 

- Hovedløp og o-landsleir på Konnerud 5.-10. august: 
Påmeldingen til årets høydepunkt for ungdommen – Hovedløpet – er åpnet. 

Særriøst morro! – er slagordet til årets Hovedløp og O-landsleir på Konnerud. 

Da er også lista lagt for begivenhetene fra 5. – 10. august.  

 

Tove Bakken, ref. 


